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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH ” 
Oleh : Zulfikri Anas 

(Staf Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas) 
 

I. Persoalan Kita Hari ini: Matinya Sang Karakter! 
 
Dewasa ini, para orangtua semakin mempertanyakan –jika tidak boleh dikatakan menggugat-- 
“ada apa dengan pendidikan kita”?  Mereka gelisah melihat perilaku anak-anak mereka tadinya  
merupakan anak manis yang  bersahaja, santun, tekun, dan disiplin, tiba-tiba begitu memasuki 
usia remaja mereka berubah menjadi  “liar”. Pertahanan diri secara internal begitu rapuh, 
sedikit ada godaan langsung “kepincut”. Kosa kata indah seperti : mohon maaf”, terimakasih, 
permisi,   makin menjauh dari perbendaharaan kata mereka sehari-hari. Tidak hanya itu, bahkan 
kosa kata yang dilontarkan oleh orang-orang dewasa dalam menyatakan pendapat mereka yang 
berbeda, juga jauh dari tatakrama.   
Kenyataan tersebut dan ditambah dengan apa yang kita simak melalui media massa mengajak 
kita untuk merenungkan apa yang terjadi. Dalam ketenangan, tiba-tiba kita disentakkan oleh 
kabar kebrutalan sekelompok massa.  Kemanakah bangsaku yang selama ini terkenal ramah?, 
jawara dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat?.  Tata krama, sopan 
santun, etika seakan menjadi formalitas saja yang hanya  muncul dalam situasi formal saja.  
Frans Magnis Suseno dalam Sarasehan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa di Jakarta pada 
awal tahun lalu menyatakan bahwa: “Secara tradisional, kalau kita ketemu muka, kita masih 
menemukan sopan santun, dan etika, tetapi begitu berada di luar  konteks tradisional, mereka 
lalu dapat  menjadi keras secara  massal, tidak bertanggung jawab, brutal dan kejam, 
melakukan hal-hal yang kemudian  mereka sendiri  merasa malu” (Suseno:2010).  
 
Sepertinya keteladanan dari orang-orang dewasa dan tokoh-tokohpun semakin menjauh dari 
kehidupan kita sehari-hari, termasuk guru yang ditugasi sebagai penddik. Suatu ketika, tanpa 
sengaja saya melihat seorang guru SD yang memarahi siswa dengan kata-kata yang kasar. Hal 
itu tentu bukan persoalan kosa kata semata karena  bahasa merupakan refleksi dari pemikiran 
dan kepribadian seseorang.  Bukankah mereka juga produk pendidikan?, jangan-jangan 
memang pendidikan kita yang bermasalah sehingga menghasilkan outcome yang bermasalah! 
 
Ada apa dengan negeri  ini? Apabila kita merujuk pada ajaran agama, tidak ada manusia yang 
diciptakan secara kebetulan, semua direncanakan dengan matang,  tentunya keadaan yang 
dialami bangsa kita saat ini tidak lantas kita katakan itu bagian dari rencana Illahi. Lalu, apa 
masalahnya?.  Setiap perilaku manusia tidak ada yang  tiba-tiba, muncul begitu saja dan 
kemudian akan hilang begitu saja, semuanya melalui proses berpikir. Proses berpikir 
berkembang berdasarkan learning experiences.  Padahal bila bicara content pelajaran, tidak ada 
sekolah yang –dengan sengaja-- mengajarkan anak untuk  berperilaku tidak baik!, di rumahpun 
orang tua selalu mengingatkan dan mengawasi perilaku anak-anak mereka, semua  baik-baik 
saja.  
 

*) Makalah untuk Semiloka Nasional Program Pasca Sarjana UNNES Semarang  12 Maret 2011 
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KTSP

1. Integrasi dalam
mata pelajaran
yang ada

Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi
yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan
diterapkan

2. Mata pelajaran
dalam Mulok

Ditetapkan oleh sekolah/daerah
Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah

3. Kegiatan
Pengembangan
Diri

Pembudayaan & Pembiasaan
Pengkondisian
Kegiatan rutin
Kegiatan spontanitas
Keteladanan
Kegiatan terprogram

Ekstrakurikuler
Pramuka; PMR; Kantin kejujuran
UKS; KIR; Olah raga, Seni; OSIS
Bimbingan Konseling
Pemberian layanan bagi anak yang mengalami
masalah

Dalam upaya menjawab pertanyaan itulah akhir-akhir ini pemerintah gencar menyuarakan 
pendidikan karakter. Pendidikan karakter kembali menjadi perhatian dan menjadi bagian yang 
terintegrasi dalan kurikulum sekolah.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
(Sumber: Panduan Pendidikan Karakter, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2011) 

 
 
II. “Sekolah” menjadikan Anak Tercabut dari Akar Budayanya? 
 
Untuk apa kita sekolah?, melihat fenomena sebagaiaman digambarkan di atas, tentu  ada 
sesuatu yang telah terjadi dalam perjalanan proses belajar anak-anak.  Iklim belajar yang tidak 
sehat, anak dijejali dengan pengetahuan, mengajar hanya untuk kepentingan mendapatkan 
nilai baik (teaching to the test), pencapaian prestasi anak hanya diukur secara kuantitatif  yang 
menggunakan  pencapaian nilai rata-rata  sehingga  berujung pada pengaburan potensi 
individu. Bahan ajar, sumber,media dan metode pembelajaran  diseragamkan sehingga belajar 
menjadi kerontang.   Anak-anak seperti didorong untuk melakukan cara-cara instan untuk 
mencapai prestasi, les-les privat menjadi solusi, yang penting anak mampu menjawab soal 
ujian, bukan didorong untuk menjawab persoalan dalam kehidupan sehari-hari.   Kondisi ini 
diperparah oleh pandangan masyarakat pada umumnya, hampir semua orang, apakah itu guru, 
orang tua dan masyarakat awam “mendukung” cara-cara demikian.  
 
Fenomena ini menjadi pemandangan umum di masyarakat. Ini jugalah yang membuat kita 
semakin yakin terhadap kebenaran kesimpulan hasil penelitian Guinever Eden tentang sekolah 
yang telah menyebabkan hilangnya kreatifitas pada anak.  “Kebanyakan anak-anak memiliki 
kreatifitas tinggi (yang diatur oleh otak kanan) sebelum mereka masuk sekolah. Hanya 10% dari 
anak-anak ini yang tingkat kreatifitasnya sama pada usia 7 tahun, dan ketika telah dewasa 
hanya 2% yang tetap memiliki kreatifitas. Ini salah satu akibat dari proses pembelajaran yang 
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mengutamakan otak kiri saja (Guinever Eden dalam Veronica Sri Utami, Majalah Nirmala, Okt 
2008).  
 
Studi lain yang sejalan dengan itu, dilakukan oleh Sidiarto yang berkesimpulan bahwa “tidak 
hanya kehilangan kreatifitas, meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai salah 
satu akibat metode pembelajaran yang mengutamakan otak kiri. Di samping itu pembelajaran 
yang demikian juga bisa membuat orang menjadi stress, bahkan musikpun tidak sempat lagi 
mereka nikmati karena sibuk menganalisis, serta akan menciptakan orang-orang yang :selalu 
berkompetisi dan selalu memandang sesuatu dari sisi menang-kalah” (Paul E. Dennison : 
Pencipta Brain Gym).  
 
 Di sengaja atau tidak, yang jelas itu telah terjadi.  Masa kanak-kanak adalah masa-masa aktif 
dalam pendidikan, jika pengalaman belajar pada masa kanak-kanak itu berjalan sesuai dengan 
aturan yang benar, maka ia akan menjadi benar, dan setelah dewasa akan terbawa, anak akan 
sulit untuk mengubah perilakunya. Begitu juga sebaliknya, jika ketika kecil tidak mendapat 
pengalaman belajar yang benar, maka setelah dewasa  juga akan sulit diubah (Sjafei,2010 : 7). 
Prinsip ini  mengingatkan kita pada pepatah Minang “katiko ketek baraja-raja, lah gadang 
tabao-bao, dan katiko tuo tarubah tidak “(sewaktu kecil coba-coba,  ketika remaja terbawa-
bawa, dan setelah dewasa tidak bias diubah), (mengutip ungkapan  Fidesrinur : 2011).  Ini 
mengarah pada kesimpulan bahwa setiap perbuatan pasti melalui sebuah proses terlebih 
dahulu, di situlah peranan penting pendidikan. 
 
Delapan puluhan  tahun yang lalu, seorang pendidik sejati, Engku  Mohamad Sjafei, telah 
memulai merajut dan membangun pondasi  kehidupan dengan menata pendidikan secara 
benar. Penderitaan panjang yang dialami oleh bangsa kita telah memunculkan kesadaran akan 
pentingnya pembangunan jatidiri, dengan disertai ketulusan hati para pendidiknya, kondisi 
tersebut telah memicu semangat  Sang Pendidik  sejati  --Engku Sjafei-- dalam membangun 
sebuah institusi pendidikan.  Engku Sjafei, melalui tangannya sendiri  yang dibantu oleh para 
murid dan masyarakat sekitar menggotong batu satu-persatu  yang diambil dari kali, menebas 
semak-semak,  dan akhirnya berdirilah sebuah “Ruang Pendidik” yang kemudian dikenal 
dengan INS Kayutanam.   Dengan keyakinan penuh, Sang Guru membuktikan  filosofi yang 
dianutnya “sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain (Mohamad Sjafei).  
 
Dalam buku Arah Aktif yang ditulis sebelum proklamasi kemerdekaan, Engku Sjafei melukiskan 
bagaimana Ia membangun institusi pendidikan yang menfokuskan pada pembentukkan 
kepribadian.   Praktik yang dilakukan menggambarkan filosofis yang mendasari pemikiranya. 
Beberapa pendekatan pembelajaran yang belakangan ini menjadi trend dalam dunia pendidikan 
seperti: belajar aktif, contextual teaching learning, multiple intelligences, pendidikan karakter, 
budi pekerti,  dan akhlak mulia justeru telah diimplementasikan  dengan baik pada zaman itu. 
Andaikan pemikiran dalam Arah Aktif ini secara konsisten diterapkan sejak ide ini dimunculkan, 
alangkah hebatnya bangsa kita kini.  
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Diskusi hangat pada saat acara Bedah Buku Arah Aktif Engku Sjafei di Universitas Al-Azhar 
Indonesia Jakarta, bulan Februari lalu memberikan secercah harapan. Bak setetes air di padang 
pasir yang tandus, pemikiran Engku Sjafei membawa angin segar dan nafas lega untuk 
menjawab berbagai persoalan pendidikan dalam rangka menjawab  tantangan hidup generasi 
muda ke depan sebagaimana yang dicanangkan pemerintah akhir-akhir ini. Sayangnya tidak 
semua peserta acara bedah buku tersebut menangkap itu, dan yang membuat  kita menjadi 
miris adalah ketika  sambutan riuh dari sebagian besar peserta pada saat salah seorang guru SD 
memberikan tanggapan  “bahwa pendekatan seperti yang digunakan oleh Engku Sjafei ini sulit 
diterapkan di sekolah sekarang karena tuntutan  akhir pemerintah berupa nilai angka 
(kuantitatif)”.  Sebagian besar peserta “mengamini” pandangan guru ini. Pemikiran yang 
demikian mengisyarakatkan seolah-olah pola pembelajaran yang mengaktifkan siswa ini akan 
mengurangi pencapaian hasil (nilai) akhir anak.   
 
Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa  apabila anak terkondisi untuk belajar secara aktif, 
inovatif,  mandiri dan kontekstual dengan sendirinya pencapaian prestasi juga akan baik. Entah 
ruh apa yang merasuki pikiran  para guru kita saat ini sehingga mereka mengangap proses 
pembelajaran yang mengaktifkan siswa  tersebut justeru akan membuang  waktu sia-sia, “buat 
apa capek-capek, toh pemerintah hanya menuntut hasil akhir yang kuantitatif di ranah kognitif” 
ungkap mereka.    
 
Ibarat memasak kue,  sang koki tidak peduli dengan  proses pembuatannya, yang penting 
semua adonan dicampur lalu dimasak, untuk mempercantik penampilan dan penikmat rasa 
dilakukan aksi instan dengan memberikan  hiasan warna-warni dan penyedap rasa yang banyak. 
Begitu dilihat dan dicicipi kue itu sangat menarik hati dan sedap rasanya, namun semua itu 
merupakan kenikmatan semu karena dibumbui zat kimia yang lama kelamaan akan menjadi 
racun dalam diri manusia.  Kira-kira analogi seperti itulah yang pas untuk menggambarkan 
kondisi iklim pembelajaran kita saat ini. Prihatin!.   
 
Pandangan senada juga diungkapkan oleh seorang guru TK yang menyatakan bahwa anak-anak 
jangan terlalu banyak bermain, mereka harus lebih banyak belajar, “mereka perlu dibiasakan 
untuk belajar tekun sejak dini, untuk itu saya juga membuka bimbingan belajar, termasuk 
bahasa Inggeris untuk membekali anak agar kelak  mampu bersaing dengan negara maju”.  
Pandangan ini mewakili pandangan banyak  orang tua yang ingin anaknya dikenal sebagai anak 
super. Anak-anak dijejali dengan berbagai beban belajar formal sejak dini.   Ini yang 
menyebabkan bimbingan belajar tumbuh subur. 
 
Apapun persepsi guru tentang belajar saat ini, tentunya  tidak adil apabila hanya mereka  yang 
dipersalahkan. Pertanyannya adalah “mengapa guru zaaman dulu tidak begitu?”. Mengapa 
mereka lebih tulus mengabdi sebagai guru, dan memandang kebutuhan belajar anak sebagai 
prioritas?  Perlu dipertanyakan  “sistem apa yang telah berlaku  di republik ini sehingga guru 
berubah menjadi begitu?”.  
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III.  Pembelajaran Bahasa dan  Pembentukkan Karakter  
 
Sebagai pendidik, “Engku M. Syafei sangat menyadari bahwa cara mendidik dan cara mengajar 
sangat menentukan hasil belajar.  “Proses pembelajaran dilakukan bersinergi dengan cara otak 
bekerja dengan multijalur, multirasa, aneka pola visual, gerakan, bentuk, warna, rasa,  dan 
suara. Dari sinilah Engku M. Syafei memulai kurikulumnya. Ia menemukan ada tiga macam 
anak. Ada anak  yang bersifat visual 45%. Ada anak bersifat auditif 25%. Dan pula anak bersifat 
motorisch-tactjil (bergerak dan merasakan dengan tangan) 30%. Ketiga macam anak itu 
difasilitasi belajarnya sesuai dengan potensi diri bathiniah dari dalam diri yang beragam dan 
unik”(DU faizah : 2011).  
 
Pada zamannya, (antara tahun 1920-1950-an), Engku Sjafei  menentang keras pemaksaan 
terhadap peserta didik.  Ada berbagai macam bentuk pemaksaan dalam praktik pendidikan, 
antara lain: (1) penyeragaman orientasi, bahan, sumber, metode, dan pengalaman belajar 
siswa; (2) mengutamakan kebakuan format dan pengaturan adminstrasi daripada out-come 
dalam proses pembelajaran; (3) mempoisisikan kebutuhan psikologis siswa sebagai “hadiah” 
daripada “ruang” dan media belajar; (4) menggunakan ukuran “kuantitatif dan normatif” 
sebagai ukuran keberhasilan belajar. Ungkapannya, “Dari pohon mangga jangan minta buah 
rambutan” menunjukkan bahwa fitrah manusia menjadi dasar utama dalam pendidikan.   
 
Berbicara tentang fitrah dan pendidikan, pendapat yang senada  juga dikemukakan oleh  Eric 
Jensen (2008) “Anak-anak yang gagal dan sekolah yang gagal adalah sebuah indikasi dari adanya 
sistem yang salah, bukan otak yang salah. “Pada dasarnya siswa itu baik, mereka punya 
kebutuhan untuk berekspresi, mengendalikan, memberi atensi dan mencintai. Beberapa cara 
yang mereka pilih untuk mengekspresikan kebutuhan kadang-kadang tidak sesuai dengan 
situasi (kelas), sediakanlah tempat-tempat produktif  untuk melepaskan frustrasi dan berikan 
perhatian. Buatlah sekolah seperti kehidupan nyata, integrasikan kurikulumnya: sertakan 
masalah-masalah nyata, dan berikan kebaruan” (ibid).  
 
Jadi, jika kita ingin menghasilkan anak didik sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus 
mengubah proses pembelajaran dan menunjukkan keteladanan, bukan dengan memilih dan 
memilah calon anak didik. Semua anak terlahir dengan fitrahnya dan dibekali kemampuan 
positif untuk mengubah kehidupan. Inilah yang menjadi cikal bakal pembentukkan karakter.  
 
Karakter menjadi hilang ketika semua proses pembelajaran diseragamkan.  “Penyeragaman 
jenis, tingkat dan materi kurikulum untuk seluruh sekolah di manapun lokasinya, berakibat 
pada penyeragaman kualitas dan wawasan manusia, akibat lanjutnya adalah memusnahkan 
keberagaman manusia itu sendiri. Ini menentang kodrat penciptaan  manusia” (Sjafei).  Kearifan 
local yang belakangan ini digalakkan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu 
kekuatan pokok dalam membangun sumber daya manusia  agar memiliki jatidiri dan memiliki 
kemampuan daya saing yang tinggi. Di sinliah keunggulan yang dikembangkan oleh Engku 
Sjafei.   
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Puluhan tahun kita menyelenggarakan pendidikan dengan pola keseragaman kurikulum, kini, 
saatnya kita kembalikan ke fitrahnya. “Bagi pendidik atau pengajar yang insyaf, sebuah produk yang 
dibuat adalah tujuan nomor dua. Tujuan utama adalah proses bekerja waktu membuat barang itu” 
(Sjafei, 2010:21). Demikian juga dengan pembelajaran Bahasa, jika proses pembelajaran bahasa 
dilakukan dengan benar,  mengikuti kaidah-kaidah pembelajaran sebagaimana yang diuraikan di atas, 
memperhatikan fitrah, kebutuhan, dan potensi setiap anak, tentu banyak aspek yang dapat 
dikembangkan sekaligus.  
 
Terkait dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

memberikan ruang untuk itu, secara operasional penyusunan KTSP mengacu pada:  (1) Peningkatan 

iman dan takwa serta akhlak mulia; (2) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; (3) Keragaman potensi dan karakteristik daerah 

dan lingkungan; (4) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (5) Tuntutan dunia kerja; (6) 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; Agama; (6) Dinamika perkembangan global; (7) 

Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; (8) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (9) 

Kesetaraan Jender; (10) Karakteristik satuan pendidikan.  

Roh atau jiwa kurikulum itu harus diterjemahkan dalam silabus dan rencana pembelajaran, serta 

direalisasikan pada praktik pembelajaran. Silabus sebagai perencanaan pembelajaran pada suatu 

dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  Prinsip pengembangan silabus adalah: Ilmiah, Relevan, 

Sistematis, Konsisten, Memadai, Aktual dan Kontekstual, Fleksibel, Menyeluruh.  

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses 

mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi.  Pengalaman belajar dimaksud terwujud 

melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Untuk itu, 

pengembangan materi pokok pembelajaran harus mempertimbangkan hal-hal berikut:   

 potensi peserta didik; 

 relevani dengan karakteristik daerah; 

 tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; 

 kebermanfaatan bagi peserta didik; 

 struktur keilmuan; 

 Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 

 relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; 

 alokasi waktu ;  
 
Arti Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

KKM merupakan batas ketuntatasan minimal yang harus dipenuhi yang ditetapkan di setiap 

Kompetensi Dasar (KD). Ketuntasan ditentukan oleh ketercapaian indikator.  Sebagai contoh, 

sebuah KD terdiri dari 5 indikator, jika rumusan indicator disusun berdasarkan tingkat 
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kerumitan, artinya, indicator nomor (1) adalah yang termudah, dan indicator ke-(5) merupakan 

indicator tersulit. Kita perlu menetapkan ambang batas minmal yang disebut Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), sebagai batas bawah untuk dikuasai anak. Batas bawah merupakan 

ambang toleransi, untuk itu perlu dikaji syarat-syarat minimal yang harus dikuasai dalam 

sebuah KD. Syarat-syarat minimal itu menjadi prasyarat untuk mengikuti kompetensi berikut.  

Anak tidak dituntut untuk mememenuhi 100% tuntas semua indicator, jika semua anak dituntut 

untuk menguasai 100%, berarti pemaksaan. Untuk itu, penetapan ambang batas minimum atau 

KKM sangat penting.  

Penetapan ambang batas minimal ini harus dilihat dari urgensi dari setiap indicator.  Jika, batas 

ketuntasan minimal ditetapkan 75%, berarti minimal  3 dari 5 indikator harus tercapai, indicator 

yang menjadi prasyarat minimal itu harus yang mendasar (basic). Logikanya, jika anak yang 

paling rendah mampu mencapai 3 dari 5 indikator, berarti semua anak tuntas.  

Ada beberapa cara untuk menetapkan ketuntasan minimal.  Dalam menetapkan batas 

ketuntasan perlu diperhitungkan tingkat perkembangan dan kemampuan awal siswa (intake), 

kompleksitas (tingkat kerumitan KD),  dan daya dukung pembelajaran. Yang disebut daya 

dukung adalah factor-faktor pendukung, yaitu profesionalisme guru dan sarana serta media 

pembelajaran.  

Berikut contoh keterkaitan antara indikator, pembelajaran, penilaian, dan peran  KKM  

Standar Kompetensi: Mengungkapkan pikiran, perasaan,  dan informasi, secara lisan dengan 
perkenalan dan tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  
dan deklamasi. 

Kompetensi Dasar :  Menyapa orang lain  dengan menggunakan kalimat  sapaan yang tepat 

dan bahasa yang santun 

Kata kunci : menyapa, kalimat sapaan, bahasa yang santun  

 

Indikator:  

               Siswa terbiasa  menyapa dengan bahasa yang santun                            Sikap  Etika, Santun (100 %) 

 

Siswa mampu mempraktikkan cara menyapa dengan tepat                     Prilaku/praktik  (75%)  

 

Siswa mampu membuat contoh kalimat sapaan                            Skill dalam membuat kalimat (60 %) 

 

Siswa memahami arti menyapa                Pengetahuan ttg tata krama dalam pergaulan (40%) 
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Untuk mencapai 4 indikator di atas, proses pembelajaran harus  lebih banyak memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berbuat sesuatu. Tanpa berbuat, kompetensi yang diharapkan akan sulit dicapai. 

Ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung, pada saat itulah guru memiliki kesempatan untuk 

membantu anak membangun karakter. Untuk evaluasi ketercapaian kompetensi di atas sama sekali 

tidak cocok dengan pilihan ganda.  Jika siswa baru menguasai indikator pertama, skornya 40 %, dan jika 

batas minimal ketuntasan KKM adalah siswa mampu mempraktikkan cara menyapa dengan tepat 

(75%), maka siswa yang belum mampu mencapai kemampuan  itu harus diberi kesempatan untuk 

melatih diri dan diperbaiki dengan bantuan guru, ini yang disebut remedial. Remedial bukanlah 

memperbaiki nilai, melainkan memperbaiki kompetensi.  Tentunya remedial bagi anak yang mendapat 

skor 40% dengan 60% akan berbeda karena persoalan yang dihadapi berbeda.  

Contoh tersebut menunjukkan bahwa indikator sangat menentukan keberhasilan belajar. Indikator 

menjadi acuan proses pembelajaran dan penilaian.  Angka 100 akan diberikan kepada anak yang 

menguasai semua indikator dengan perfect (100%), jika angka tersebut di-convert ke kompetensi dasar, 

maka anak yang bersangkutan dinyatakan  “Terbiasa menyaapa dengan bahasa yang santun” 

Dalam praktik pada umumnya, guru memahami bahwa remedial sebagai perbaikan NILAI. Seringkali 

perbaikan nilai dilakukan dengan manipulasi, sehingga nilai anak yang bersangkutan berubah menjadi 

lebih baik, sementara kompetensinya tidak berubah.  Ini persoalan yang sering terjadi di lapangan.  

 
Bagaimana Merumuskan Indikator dengan Benar? 
 
Indikator menjadi kunci keberhasilan proses pembelajran. Indikator merupakan penanda pencapaian 
kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Dalam bahasa sehari-hari indikator dapat dipahami sebagai penanda 
atau bukti yang menunjukkan ciri khusus yang dapat dijadikan ukuran terhadap sesuatu.  Oleh karena 
sebagai penanda, indikator harus terukur atau dapat diamati (observable). Demikian juga dengan 
indikator pencapaian kompetensi. Ia menjadi penanda yang dapat diukur  atau diamati sehingga kita 
paham seberapa tinggi tingkat penguasaan siswa. Sebagai penanda, indikator merupakan bukti nyata 
ketercapaian kompetensi.  
 
Sebagai contoh:  Siswa mampu menulisk huruf dengan urutan yang sesuai urutan abjad. Apabila 
indikator ini tercapai, artinya, tulisan siswa yang bersangkutan dapat dibaca, rapih, jelas, benar, dan 
urutan hurufnya benar. Kondisi ini dapat dijadikan ukuran bahwa siswa yang bersangkutan telah melek 
huruf (tidak buta huruf).  Agar kesimpulan kita benar, maka untuk mengukur ketercapaian indikator 
tersebut tidak bisa menggunakan soal pilihan ganda, karena yang dituntut adalah ”menulis dan 
mengurutkan huruf”. Akan tetapi, jika rumusan indikator berbunyi : ”menyusun huruf sesuai urutan 
abjad”, kita dapat meggunakan pilihan ganda atau kartu huruf karena yang dituntut hanya 
mengurutkan.  
 
Untuk itu,  penyusunan indikator harus memperhatikan kaidah-kaidahnya, yaitu dimulai dari analisis 
terhadap Standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian cari beberapa kata kunci yang terukur 
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atau observable, biasanya dirumuskan dengan menggunakan kata bantu yang sering kita sebut dengan 
kata kerja operasional. Kita perlu hati-hati dan selektif dalam memilih kata kerja operasional, dan untuk 
sebuah indikator, kata kerja operasional saja tidak cukup, ia harus terukur dan/atau obervable. Sebagai 
contoh: ”siswa menyusun kata menjadi kalimat”. Ini belum dapat disebut sebagai indikator karena kata 
kerja operasional ”menyusun kata” baru menggambarkan proses, belum ada ukurannya. Bandingkan 
dengan ”siswa mampu  menyusun kata menjadi kalimat yang santun”. Kata-kata ”kalimat yang santun”  
menegaskan adanya ukuran, berarti rumusan tersebut dapat disebut sebagai indikator. Artinya, 
meskipun sudah mengandung kata kerja operasional, apabila belum terukur atau observable, berarti 
rumusan itu belum dapat disebut indikator.  
 
Contoh lain:   “siswa mampu menulis huruf”, ini belum sempurna sebagai indikator karena kata 
“menulis” hanya menunjukkan proses, yaitu proses menulis. Agar sempurna menjadi sebuah indikator, 
rumusannya dilengkapi dengan “menulis huruf yang dapat dibaca”, atau menulis dan mengurutkan 
huruf sesuai urutan abjad. Potongan kalimat “yang dapat dibaca” dan “urutan sesuai abjad” menjadi 
penentu dan batasan atau ukuran ketuntasan kompetensi.   
 

Makna Remedial 
 
KKM adalah janji guru  kepada siswa untuk mengantarkan mereka ke “pintu gerbang” 
kompetensi agar mereka mampu mengembangkan kompetensi berikutnya. Artinya, KKM 
(minimal) adalah “hutang” guru terhadap anak yang paling tidak “mampu” untuk kompetensi 
yang bersangkutan.  
 
Apabila ada anak yang belum mencapai KKM, guru harus membantu/menuntun siswa yang 
bersangkutan secepatnya, dan mendampinginya sampai si anak keluar dari masalah yang dialaminya 
Agar permasalahan yang dialami anak yang bersangkutan tidak berlarut-larut. Ini kewajiban yang 
melekat pada tugas guru sebagai pendidik. Bagi  guru yang profesional, intake siswa (kemampuan awal)  
yang rendah tidak menjadi masalah karena guru yang bersangkutan memahami apa yang dibutuhkan 
oleh siswa yang bersangkutan sehingga guru  dapat  memberikan “treatmen” yang tepat. 
 

Remedial adalah proses penyembuhan dan perbaikan kemampuan, bukan perbaikan nilai. 
Apabila kemampuan berhasil ditingkatkan atau diperbaiki, otomatis nilai juga akan meningkat. 
Sebaliknya, perbaikan “nilai” tidak menjamin perbaikan kemampuan.   Artinya, remedial adalah 
proses penyembuhan penyakit sesuai dengan karakter penyakit (jenis obat disesuaikan dengan 
penyakit). Pelaksanaan remedial dilakukan pada saat anak bermasalah, seperti pepatah lama 
mengatakan: ibarat rumput, kapan tumbuh, saat itu juga disiang (dibersihkan), sehingga 
penyakitnya tidak berlarut-larut.  
 
Apabila ada anak yang belum tuntas komptetensinya, harus segera diatasi, jika tidak, anak yang 
bersangkutan akan mengalami masalah pada KD berikutnya. Dan apabila dibiarkan berlarut-
larut, anak tersebut  dipastikan gagal di akhir tahun. Ini yang menyebabkan kebanyakan anak 
gagal di ujian akhir, termasuk kegagalan ujian akhir nasional. Seandainya pola KKM ini dipahami 
maknanya, maka tidak akan ada anak yang “tertinggal”, jadi tidak akan ada anak yang tidak naik 
dan tidak lulus. Semua mereka naik dan lulus  bukan dengan cara “manipulasi” atau curang, tapi 
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karena kemampuan mereka benar-benar dikembangkan sesuai potensi dan permasalahan yang 
dihadapi.  Inilah proses belajar yang diiperlukan untuk membengun karakter.  
 
 
IV. Penutup 
 

Sebagai kesimpulan dapat ditegaskan lagi bahwa pendidikan adalah salah satu media proses 
pembangunan karakter melalui pembudayaan (enkulturasi). Manusia yang berbudaya adalah 
manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga mereka mampu 
berpikir secara rasional, kritis, dan memiliki karakter serta kepribadian yang cinta pada 
keharmonian kehidupan.  Mendidik anak agar menjadi humanis harus diawali dengan 
penciptaan iklim pembelajaran (school Culture) yang humanis dan bersahabat dengan anak.  
 

 Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan perilaku setiap individu siswa agar  mampu  
menjaga konsistensi  antara kompetensi hasil pembelajaran di sekolah dengan perilaku 
sehari-hari dalam kehidupan nyata.  

 Sekolah diharapkan mampu  mendidik siswa agar menjadi manusia pembelajar sehingga 
tumbuh menjadi orang  yang berbudaya,  kebiasanan belajar dan terus belajar (relearn). 

 Sekolah diharapkan mampu  mendidik  siswa  bagaimana cara manusia untuk mengetahui 
dan memahami, berdapatsi, menginterpretasi dan memanfaatkan sesuatu dalam upaya 
mempertahankan kelangsungan hidup. 

 Sekolah diharapkan membiasakan siswa untuk saling percaya, menghargai, empati, simpati, 
serta bagaimana menumbuhkan kesenangan terhadap perbedaan gaya hidup di antara 
sesama mereka dan orang lain, bagaimana cara berpartisipasi, komit, kooperatif, dan 
emphati dalam berbagai hal.  

 Kegiatan-kegiatan seperti membuat laporan  pengamatan langsung secara teintegrasi antar 
mata pelajaran, praktik presentasi, pameran (eksebisi), refleksi diri, membiasakan 
mengunjungi teman yang sakit/ditimpa musibah, bermain peran sebagai pedagang, petani, 
dan berdoa sebelum belajar, membersihkan pekarangan sekolah dan ruang kelas adalah 
kegiatan-kegiatan yang merangsang anak untuk mengimplentasikan kompetensinya secara 
integratif. Apabila kegiatan tersebut di “manage” dengan baik dan menyenangkan, 
pembentukkan jatidi diri dan karakter akan lebih mudah, dan  dengan sendirinya 
kemampuan akademik para siswa juga akan meningkat, mereka  akan menjadi anak yang 
tahu, bisa, dan terbiasa.   
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